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Înţelegerea şi aplicarea Bibliei ‐ Luca 24:25‐27, 44‐46; (Ps.

II. Despre DUMNEZEU
 10 februarie 2013 Posibilitatea raportării la Dumnezeu
‐1 Împ.8:28‐30; Iov 42:1‐8; (Ioan 1:18)
 17 februarie 2013 Rolul mijlocirii în raportarea la Dumnezeu
‐ I Tim. 2:1‐5; Evrei 5:1‐10; (I Tim. 2:5)
 24 februarie 2013 Unitatea şi Trinitatea lui Dumnezeu
‐ Ioan 14:15‐31; (I Ioan 5:7)

 INVITAŢIE:
 Sâmbătă, 9 februarie 2013, ora 1000, va avea loc “Sfatul frăţesc” în vederea
dezbaterii tuturor problemelor bisericii pentru Adunarea Generală.
 Duminică, 17 februarie 2013, ora 0930, va avea loc Adunarea Generală anuală a
bisericii.
 Fr. Dorian Negoi reaminteşte că în fiecare sâmbătă de la ora 1700, va avea loc
întâlnirea cu toţi tinerii din biserică. Invităm toţi tinerii interesaţi la Casa Domnului,
pentru: studiu, slujire, rugăciune şi părtăşie la fiecare sfârşit de săptămână.
 În fiecare Sâmbătă de la ora 1000, Fr. Păstor Ghiţă Marian, prezintă tuturor celor
interesaţi un „Curs de edificare şi zidire spirituală din Cuvântul lui Dumnezeu.
“De aceea, daţi‐vă şi voi toate silinţele ca să uniţi cu credinţa voastră fapta; cu fapta, cunoştinţa; cu cunoştinţa,
înfrânarea; cu înfrânarea, răbdarea; cu răbdarea, evlavia; cu evlavia, dragostea de fraţi; cu dragostea de fraţi,
iubirea de oameni. Căci, dacă aveţi din belşug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiţi nici leneşi, nici neroditori
în ce priveşte deplina cunoştinţă a Domnului nostru Isus Hristos. Dar cine nu are aceste lucruri este orb, umblă cu
ochii închişi şi a uitat că a fost curăţat de vechile lui păcate. II Petru 5:9
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Apare lunar, în prima Duminică din lună

Cum vrei să fie biserica ta?
Motto:
“Tu eşti Petru, şi pe această piatră voi zidi biserica Mea
şi porţile Locuinţei morţilor nu o vor birui” (Matei 16:18)

Când Domnul Isus Hristos, adresându‐se apostolilor, vorbeşte despre “Biserica
Mea” în Matei 16:18, n‐a avut în vedere vreo instituţie ci “adunarea celor chemaţi
afară din lume şi puşi deoparte pentru Dumnezeu”. Biserica există la mai multe nivele.
Este Biserica Universală, care include în sine pe toţi cei care au crezut în Domnul Isus
Hristos vreodată, şi L‐au primit ca Mântuitor şi Domn, de la Hristos încoace. La nivel
local, biserica este grupul de credincioşi care cred la fel şi se adună în mod regulat
împreună. Tot biserică este denumită şi clădirea în care se adună credincioşii pentru a
se deosebi de alte construcţii.
În materialul de faţă ne vom ocupa doar de biserica locală în care se adună
credincioşii în mod regulat, pentru a se ruga şi a se întări reciproc, pe drumul credinţei.
Avem nevoie de biserică? Răspunsul este DA! Dar şi biserica are nevoie de noi. Biserica
locală sau adunarea credincioşilor care cred la fel nu poate fi nici mai bună nici mai
puţin bună. Calitatea ei depinde de calitatea credincioşilor şi de cât de mult aceştia au
înţeles să‐l urmeze pe Hristos, Păstorul Suprem. Ca să putem răspunde la întrebarea
din titlu, ar trebui mai întâi să vedem cum trebuie să fie cei care fac parte din biserică.
Ne vom folosi de ceea ce spune Sfânta Scriptură.
a) Să slujească unii altora. “Fraţilor, voi aţi fost chemaţi la slobozenie. Numai nu
faceţi din slobozenie o pricină ca să trăiţi după firea pământească ci slujiţi‐vă unii altora
în dragoste” şi ”Căci toată Legea se cuprinde într‐o singură poruncă: Să iubeşti pe
aproapele tău ca pe tine însuţi” (Galateni 5:13,14).
b) Să se iubească unii pe alţii. “Iubiţi‐vă unii pe alţii cu o dragoste frăţească. În cinste,
fiecare să dea întâietate altuia” şi “Dragostea să fie fără prefăcătorie. Fie‐vă groază de
rău şi lipiţi‐vă tare de bine” (Romani: 12:10,9)
c) Să fie mădular în trupul lui Hristos. “pentru ca să nu fie nici o dezbinare în trup: ci
mădularele să îngrijească deopotrivă unele de altele” şi “Căci după cum trupul este unul

şi are mai multe mădulare şi după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai
multe, sunt un singur trup, tot aşa este şi Hristos”
(1 Cor. 12:25 şi 12:12).
d) Să fie buni şi iertători unii cu alţii. “Dimpotrivă, fiţi buni unii cu alţii, miloşi şi
iertaţi‐vă unul pe altul, cum v‐a iertat şi Dumnezeu pe voi în Hristos” (Efeseni 4:32)
“Urmaţi dar pilda lui Dumnezeu ca nişte copii prea iubiţi” (Efeseni 5:19).
e) Să fie smeriţi. “Nu faceţi nimic din duh de ceartă sau din slavă deşartă; ci în
smerenie fiecare să privească pe altul mai pe sus de el însuşi” (Filipeni 2:3).
f) Să fie îngăduitori unii cu alţii. “Îngăduiţi‐vă unii pe alţii, şi ,dacă unul are pricină să
se plângă de altul, iertaţi‐vă unul pe altul. Cum v‐a iertat Hristos, aşa iertaţi‐vă şi
voi.(Col.3:13).
g) Să stăruiască în rugăciune, să se mângâie şi să se întărească unii pe alţii. “Stăruiţi
în rugăciune,vegheaţi în ea cu mulţumiri”(Col.4:2). “Mângâiaţi‐vă şi întăriţi‐vă unii pe
alţii, cum şi faceţi în adevăr” (1Tes.5:11).
h) Să preţuiască pe cei ce se ostenesc în lucrarea Domnului. “…să priviţi bine pe cei
ce se ostenesc între voi, care vă cârmuiesc în Domnul şi care vă sfătuiesc. Să‐I preţuiţi
foarte mult, în dragoste, din pricina lucrări lor.” (1Tes.5:12,13).
i) Să fie activi, responsabili şi implicaţi în lucrare. “să mustraţi pe cei ce trăiesc în
neorânduială; să îmbărbătaţi pe cei desnădăjduiţi; să sprijiniţi pe cei slabi, şi fiţi
răbdători cu toţi”(1Tes.5:14).
j) Să fie ospitalieri, primitori şi simţitori faţă de cei în suferinţă şi necazuri. “Stăruiţi
în dragostea fraţească. Să nu daţi uitării primirea de oaspeţi… Aduceţi‐vă aminte de cei
ce sunt în lanţuri, ca şi cum aţi fi şi voi legaţi cu ei”(Evrei 13:1,2,3).“Bucuraţi‐vă
întotdeauna. Rugaţi‐vă neîncetat. (1Tes. 5:16.17).
h) Statornic şi veghetor în credinţă. “ Să ţinem fără sovăire la mărturisirea nădejdii
noastre, căci credincios este Cel ce a făcut făgăduinţa. Să veghem unii asupra altora, ca
să ne îndemnăm la fapte bune. Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei; ci
să ne îndemnăm unii pe alţii, şi cu atât mai mult cu cât vedeţi că ziua se apropie”(Evrei
10:23,24,25).
De ce trebuie să urmăm toate poruncile de mai sus? Răspunsul ni‐l dă
apostolul Petru: “Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie împără‐tească, un neam
sfânt, un popor pe care Dumnezeu Şi l‐a câştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi puterile
minunate ale Celui ce v‐a chemat din întuneric la lumina Sa minunată”(1Petru 2:9).
Acesta este modelul credincioşilor, deci al bisericii lui Isus Hristos. Dacă fiecare
credincios face şi trăieşte aceste lucruri el se află într‐o biserică perfectă, biserica lui
Isus Hristos. Dumnezeu să ne ajute la aceasta.
Amin.
Prof. ing. Gheorghe Gavrilă

CUVÂNTUL ZILEI

“Domnul este milostiv şi plin de îndurare, îndelung răbdător şi plin de bunătate.
Domnul este bun faţă de toţi, şi îndurările Lui se întind peste toate lucrările Lui. Toate
lucrările Tale Te vor lăuda, Doamne! Şi credincioşii Tăi Te vor binecuvânta. Vor spune
slava împărăţiei Tale şi vor vesti puterea Ta, ca să facă cunoscut fiilor oamenilor
puterea Ta şi strălucirea plină de slavă a Împărăţiei Tale. Împărăţia Ta este o Împărăţie
veşnică, şi stăpânirea Ta rămâne în picioare în toate veacurile.
Ps. 145:8‐13
C 263 (Laudele Domnului)
Salvatorul bun te cheamă Vino şi vezi!
La ospăţ cu drag te cheama Vino şi vezi!
Cor:
Vestea peste tot să sune Deal şi vale să răsune.
Isus cheamă pe oricine, Vino şi vezi!
Spune la mic şi la mare: Vino şi vezi!
Că primesc pace, iertare, Vino şi vezi!
Vino înaintea nopţii, Vino şi vezi!
Nu‐amâna în clipa morţii, Vino şi vezi!
Vino la ospăţul nunţii, Vino şi vezi!
La un loc să cânţi cu sfinţii, Vino şi vezi!
OPORTUNITĂŢI DE LUCRARE IN BISERICĂ

1. Repetiţia pentru „Fanfară”, are loc la Biserica Penticostală, str. Amurgului nr. 43,
după următorul program: Marţi şi Vineri de la ora 1800 şi Sâmbătă de la ora 1000.
Începătorii vor fi prezenţi neapărat Sâmbăta. Cei interesaţi vor lua legătura pentru
detalii cu fr. Gaby Gherman tel. 0748‐884‐201. Se cere seriozitate deosebită.
2. În fiecare sâmbătă între orele 1500 ‐1700 continuă repetiţiile Orchestrei, sub
îndrumarea fr. Cornel Nicola, şi în acelaşi timp şi formarea grupei de începători
sub îndrumarea sorei Lidia Rusu.
3. Fr. Todor Adrian şi Biserica „Sfanta Treime” din Hârşova, doresc să fie susţinuţi în
rugăciuni și orice fel de ajutor material pentru a putea continua lucrarea cu copiii de
etnie turcă. Aceşti copii sunt implicati în activităţi educaţionale creștine în fiecare Marţi
și Vineri după care sunt serviţi cu o masă caldă.
4. Fraţii baptişti din loc. Dorobanţu jud. Constanţa, au nevoie de slujirea noastră prin
participarea la servicii de închinare, la zidire şi îmbărbătare duhovnicească în Biserica
din această localitate. Pentru demararea lucrării spirituale şi administrative, aşteptăm
voluntari dedicaţi lucrarii DOMNULUI care se pot alătura familiilor: Ilea, Baicu şi Nicola.

